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1 Ementa

Introdução ao controle discreto de sistemas. Resposta temporal de sistemas discretos. Projeto de com-
pensadores para sistemas amostrados: critérios temporais, controladores de estrutura fixa (PID digital,
outros). Relação e mapeamento entre o plano S e o plano Z. Aquisição de dados e componentes de inter-
face. Teorema de Shannon. Estabilidade de modelos discretos. Robustez da estabilidade. Digitalização
do projeto contínuo. Efeitos da quantização. Aproximações de Euler e Tustin. Ajuste de Ziegler Nichols.
Simulação digital de controlador discreto aplicado num processo contínuo. Controle de sistemas com
atraso de tempo. Preditor de Smith discreto. Controlador dead beat. Modelo de estado discreto. Dis-
cretização de sistemas representados por variáveis de estado. Modelo entrada-saída. Controlabilidade e
observabilidade. Alocação de polos por realimentação de estado. Alocação de polos através de modelos
entrada-saída. Introdução aos filtros discretos.

2 Justificativa do Componente Curricular

Esta disciplina pretende abordar e detalhar o método de análise e projeto de sistemas de controle em
tempo discreto. Ela é uma disciplina complementar à análise e projeto de sistemas de controle desenvol-
vidos na disciplina de Sistemas Realimentados. Com o crescente avanço da tecnologia, o barateamento
e produção em larga escala de circuitos integrados, os computadores são cada vez mais utilizados nas
indústrias. O controle digital está substituindo o controle analógico, uma vez que possui mais recursos
para implementação. Além disso, algumas estratégias de controle podem somente ser desenvolvidas e
implementadas com recursos digitais, utilizando computadores, realizando o controle de processos com-
plexos através de algoritmos de controle, como é o caso de controle de aviões, satélites e robôs. Desta
forma, a disciplina de Controle Discreto é fundamental neste curso porque visa fornecer a base necessá-
ria para a formação de bons profissionais que possam acompanhar os avanços da tecnologia, que estejam
preparados para trabalhar com sistemas de controle digitais e aptos a competirem no mercado de trabalho
implementando, dando suporte e criando novas estratégias de controle.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Analisar e projetar controladores de sistemas e processos utilizando os métodos de controle discretos.
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3.2 Objetivos Específicos

– Familiarizar o estudante com dinâmicas de sistemas discretos em malha fechada;

– Analisar respostas transitória e permanente de sistemas em malha fechada, levando em considera-
ção critérios de desempenho;

– Apresentar o projeto de controladores pelo método do lugar das raízes no plano discreto;

– Apresentar estruturas particulares de controle discreto, como avanço-atraso, PID, pré-alimentação
e cascata;

– Estudar e analisar a resposta de sistemas lineares no espaço de estados discretos;

– Fornecer as bases necessárias para a análise e desenvolvimento de sistemas de controle discretos
utilizando observadores e estimadores de estado;

4 Conteúdo Programático

Conteúdo Carga Horária
Apresentação do plano de ensino. Introdução aos sistemas de controle discretos
(digitais). Aquisição de dados e componentes de interface:aquisição de dados,
conversão e sistemas dedistribuição, conversores A/D e D/A; quantização, eerro
de quantização. Amostragem ideal e real;teorema de amostragem de Shannon-
Nyquist;conceito e representação matemática do segurador(sustentador) de ordem
zero (zero-order holder ?ZOH).

4

Sistemas de tempo discreto: revisão da Transformada Z direta e inversa e proprie-
dades; modelagem de sistemas discretos e função de transferência de sistemas dis-
cretos.

2

Aproximações de tempo discreto: mapeamento(correspondência) polo-zero (MPZ)
e MPZ modificado; aproximação retangular para frente (forward rectangular), apro-
ximação retangular para trás (backward rectangular), transformação bilinear ou mé-
todo de Tustin; transformação com compensação de prewarping. Mapeamento polo-
zero e relação entre o plano s e o plano z.

2

Estabilidade de sistemas discretos no tempo:estabilidade interna (assintótica) e ex-
terna (BIBO), critério de Routh-Hurwitz e de Jury-Branchard para sistemas discre-
tos. Influência do período de amostragem na estabilidade de sistemas discretizados.
Robustez da estabilidade. Critério de Nyquist para sistemas discretos. Utilização de
ferramentas de análise e projeto de controle assistido por computador.

4

Resposta temporal de sistemas de controle discreto: polos no plano s e no plano z e
a resposta temporal; especificações de resposta temporal.Utilização de ferramentas
de análise e projeto de controle assistido por computador.

2
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Análise de erro estacionário ou de regime permanente em sistemas de controle dis-
creto: erros a entradas do tipo degrau e rampa em sistemas de ordem zero, um, dois,
três e ordem n.

2

Avaliação
Projeto de sistemas de controle discreto (digitais)diretamente no plano z: Sistemas
amostrados com perturbações (equivalente discreto das perturbações). Lugar das
raízes no plano discreto e projeto de controladores discretos por meio do lugar das
raízes: atraso de fase, avanço de fase, atraso e avanço de fase. Código discreto para
a lei de controle em controladores digitais. Utilização de ferramentas de análise e
projeto de controle assistido por computador.

6

Projeto de controladores discretos: sintonia de controladores contínuos baseados
nos métodos de Ziegler-Nichols e discretização dos controladores; controlador RST.
Controlador dead beat. Controle PID com transferência manual suave (bumpless),
saturação e antireset windup.

6

Análise de sistemas de controle no espaço de estados: representação de sistemas
de controle no espaço de estados discreto (modelos discretos e representação grá-
fica (?realização?)); discretização de sistemas contínuos representados no espaço
de estados; função de transferência de sistemas discretos representados no espaço
de estados.Utilização de ferramentas de análise e projeto de controle assistido por
computador.

2

Análise de sistemas discretos representados no espaço de estados: formas canôni-
cas (forma canônica controlável (FCC), forma canônica observável(FCO), forma
canônica diagonal (FCD), forma canônica de Jordan (FCJ)); controlabilidade, ob-
servabilidade, estabilidade, detectabilidade, princípio da dualidade. Utilização de
ferramentas de análise e projeto de controle assistido por computador.

2

Introdução ao controle de sistemas discretos representados no espaço de estados:
Conceito de realimentação de estados,controle de estado mensurável. O problema
de regulação: alocação arbitrária de polos; métodos de computação para alocação
arbitrária de polos.

2

Observação: Este cronograma está sujeito à alterações podendo ser incluídos ou talvez suprimidos alguns
dos itens acima, de acordo com o andamento da disciplina.

5 Procedimentos Metodológicos

A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, orientando o desenvolvi-
mento do saber acadêmico a partir de seus próprios valores e noções da realidade. Para tanto, durante a
condução da disciplina, se lançará mão de algumas ferramentas metodológicas capazes de atender a estes
pressupostos, tais como: exposição dialogada de conteúdos, aulas de exercícios e aulas práticas.
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6 Procedimentos de Avaliação

No decorrer do semestre letivo serão realizadas 3 avaliações, sendo 1 realizada em forma de avaliação
escrita e 2 em forma de trabalho. O aproveitamento na disciplina será avaliado através da média aritmética
(M1) das 3 avaliações, com notas de 0,0 a 10,0. A nota para aprovação sem exame será a média aritmética
das 3 avaliações, sendo que o estudante deverá ter nota igual ou superior a 7,0.

– Avaliação teórica: será elaborada com questões objetivas e discursivas, de acordo com o conteúdo
que está sendo abordado. Poderá haver questões referentes a atividades realizadas em sala de aula.

– Trabalho 1 : Simulação. Aplicação do lugar das raízes no desenvolvimento de controladores dis-
cretos para um sistema contínuo utilizando o modelo discreto do controlador e também o código
da sua lei de controle.

– Trabalho 2 : Desenvolvimento de uma planta contínua analógica e controle através de um con-
trolador implementado em ambiente computacional ou CLP industrial utilizando um dos métodos
aprendidos no decorrer da disciplina.

Recuperação: Se M1 for inferior a 7,0, o estudante terá direito a exame final (E f ), envolvendo os con-
teúdos de toda a disciplina. Nesse caso sua média final (M f inal) será obtida pela expressão:

M f inal = [(M1x5)+(E f x5)]/10

A assiduidade é um critério eliminatório por si mesmo. Entende-se por assiduidade a frequência mínima
de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades do componente curricular, considerando-se reprovado
o estudante que não atingir esse percentual.

Os critérios para aprovação obedecem ao plano pedagógico do curso.
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